Fakta
RUM:
100 rum
FACILITETER:
Gym, inomhuspool
utomhuspool

Hotel Monica

Det här är ett uppskattat hotell som är centralt placerat i staden Cambrils
och nära den milslånga stranden. Cambrils är en trivsam ort med mysiga
restauranger som trängs vid den pittoreska hamnen. Mätt och belåten kan
man strosa tillbaka till hotellet längs den fina strandpromenaden med
vajande palmer.

Gyllene golfupplevelser!
Costa Dorada kusten lockar
med milslånga gyllene
stränderna med kristallklart
vatten, mysiga restauranger
och härliga golfupplevelser.

AVSTÅND:
Barcelona flygplats 100 km
Lumine Golf Club 12 km
Bonmont Golf Club 18 km
Costa Dorada Golf Club 30 km

Hotellet har 100 trevliga ljusa
rum, alla med balkong.
Rummen är utrustade med
platt-TV, luftkonditionering och
eget badrum med hårtork. Det
finns
trevliga
sällskapsutrymmen på hotellet
där du har tillgång till nationella
och internationella tidningar
och gratis internetuppkoppling
via Wi-Fi.

Hotellets restaurang har en fin utsikt över trädgården och poolområdet.
Här finns en varierad buffé med sallader, kött, fisk, pasta, läckra desserter,
ostar, kakor, frukt och mycket mer.
Hotellets har en bar både inomhus och ytterligare en utomhus.
Inomhusdelen har bekväma fåtöljer och TV-apparater som visar olika
evenemang. Utomhusbaren är omgiven av blommor, här kan du njuta av
den stora trädgården både under dagen och kvällen tack vare den milda
och varma belysningen.
Hotellet har en liten spaavdelning utrustad med en jacuzzi, bastu och
massagerum där du kan få avslappnande massage, aromaterapi, zonterapi,
kroppspeeling, etc.
Området har många fina golfbanor, Lumine GC har två suveräna 18hålsbanor samt en riktigt fin niohålsbana, designad Greg Norman. Banornas
karaktär skiljer sig och ger olika spelupplevelser. Lakes Course är en flack
bana som ligger helt inbäddad i naturen. Hills Course är en lite mer kuperad
bana med många bunkrar, stenbrott, lundar, pinjeskog och fina vyer mot
havet. Bonmontbanan är en mästerskapsbana som öppnade 1990 och är
designad av Robert Trent Jones Jr. Banan går igenom ett vackert, kuperat
och spännande landskap med djupa raviner, spektakulära vyer över den
omgivande medelhavskusten och bergen. Costa Dorada Golf är en
lättkuperad banan som vackert smälter in i naturlandskapet, omgiven av
pinjeträd och med Medelhavet som bakgrunden. Det är omväxlande hål
med spännande spelutmaningar
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